
Nu är det två månader sedan vi hade några dagar av evangelisationsträning i

Söderköping. Datumen var 24 till 28 juni. Satsningen hette Reach the city. Till

största delen befann vi oss i Vintervadskyrkan i Söderköping med undervisning och

måltider. Sett till vädret så var det verkligen rätt dagar att ha den här satsningen.

Det var soligt och kanske nästan lite för varmt kunde vi uppleva vid vissa stunder.

Deltagarna som var med under de här dagarna var både från olika håll i Sverige och

från Norge. Det var jag, Hartvig (Norgeledaren för OAC) samt ledare för OAC i

Danmark - Torben Östermark som stod för undervisningen. På eftermiddagarna

från torsdagen till lördagen var vi ute både i Söderköping och Norrköping och

evangeliserade. Många av deltagarna fick ta nya steg i tro och vi fick se Herren

göra ett gott verk i dem. Vi fick då direkt praktisera det vi lärt oss på förmiddagarna

under veckan. Senare på söndagen hade vi en utomhusgudstjänst utanför

Brunnskyrkan i Söderköping.

Nyheter från Open Air Campaigners

En av deltagarna förklarar evangeliet med

hjälp av en evangelie-kub i händerna

“På Hagatorget i Söderköping kom tre tjejer i

10-12-årsåldern och vi erbjöd dem

ballongfigurer. Medan vi knöt ballongerna

förklarade vi varför vi var där och frågade vad

de tänkte om Gud. De var väldigt nyfikna och

ställde frågor om tro och Jesus. Jag fick

berätta evangeliet för dem och också visa

evangeliet genom evangelie-kuben och de

lyssnade intresserat. Det hela slutade med att

jag fick be för en av tjejernas revben och

gjorde ont. Jag vet inte hur det gick med

revbenet men jag fick ha ett givande samtal

med dem. Det kändes stort för mig att få prata

själv och dela tro med dem.”

En av deltagarna berättar ett minne från de här dagarna av Reach the city:

Reach the city

Trots att det var första gången vi genomförde den här satsningen och att risken

för Corona fanns där hela tiden så är vi så tacksamma att det gick att genomföra

Reach the city i år. Under de här dagarna blev det många välsignade och djupa

samtal. Gud är god och möter människor på ett fantastiskt sätt i vårt land idag.

Min känsla är att människor börjar öppna upp sig mer nu än tidigare för

evangeliet.



Hartvig till höger, Abi

stående bakom som jobbar i

Navestad samt Tore till

vänster som också kom från

Norge.

I Vintervadskyrkan där

Gunnar från Norge

visar med hjälp av ett

rep, en ring och en

näsduk hur vi kan

finna vägen till Gud.

Stefan Höfler från Österrike

Reach the city light

I mitten av September, den 10 till 13

september ska vi ha en satsning som kallas

Reach the city light. Den påminner om

satsningen vi hade i juni men är inte lika stor i

omfattning. Tanken är då att få undervisning

av ledaren i Österrike Stefan Höfler. Vi

kommer då till största delen öva på

sketchboard. Sketchboard är som en tavla som

man kan måla på. Med den som hjälpmedel

kan man på ett visuellt sätt visa olika

berättelser som förklarar evangeliet på. Om du

tycker det är spännande att växa i

evangelisering och har möjlighet att komma

under de dagarna så kan du anmäla dig till

David Sundell. Kontaktuppgifter finns nedan.



Open Air Campaigners i Sverige har nu funnits i mer än ett halvår i Sverige och vi är

tacksamma till Gud att mer och mer saker faller på plats. Om du känner i ditt hjärta att du vill

hjälpa till på något sätt i OAC, tvekar inte att höra av dig. Eller om du vill att jag ska besöka din

bönegrupp eller församling och tala om vårt arbete. Vi är också i stort behov av gåvor. Jag som

jobbar i OAC kommer framöver enbart leva på gåvor, vilket kan vara ett stort steg i tro. Känner

du dig manad i hjärtat att vara med ekonomiskt eller är du intresserad av att veta mer om

organisationen och arbetet som vi gör? 

Hör gärna av dig till mig. Uppgifter till mig finns även här nedan.

Här är bankuppgifterna om du skulle vilja stötta mig i mitt arbete

Kontonr: 8480-6, 704 278 525-8

Bankgiro: 5479-2098

Swish: 123 447 61 31

Följ oss gärna på Facebook: 

https://www.facebook.com/OACSverige/ 

Hemsidan: www.oacsverige.se

David Sundell

Sverigeledare

Open Air Campaigners Sverige

073-0248501

david.sundell@oacsverige.se

Schemat för dagarna på satsningen nu i september


